Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šalgočke,
ktoré sa uskutočnilo dňa 7. októbra 2013 o 19.00 hod.
na Obecnom úrade v Šalgočke

Prítomní :
Starostka obce - Helena Mesárošová
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Šalgočke: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľka – Helena Mesárošová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomních a za zapisovateľku určila Helenu
Mesárošovú,
za overovateľov zápisnice: p. Matušniakovú a p. Majkovú
za navrhovateľov uznesení p. Klištincovú, p. Koboru a následne dala hlasovať za predložený
program zasadnutia:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Voľba kontrolóra obce
4. Rôzne a diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4 (p.Klištincová, Kobora, Majková, Matušniaková)
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Bod č. 2 – Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Po prečítaní uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 06.09.2013 starostka Helena
Mesárošová skonštatovala, že z predchádzajúceho uznesenia úloha na zabezpečenie voľby
kontrolóra obce bola zabezpečená.
Bod č. 3 – Voľba kontrolóra obce
Bola predložená jedna obálka s dokladmi k voľbe kontrolóra obce. Do výberového konania
sa prihlásila pani Anna Kotúčková zo Zemianskych Sadov, ktorá osobne predniesla zámer,
ako by sa venovala svojej funkcii kontrolóra obce. Má ekonomické vzdelanie, účtovníckym
veciam veľmi dobre rozumie, pracuje ako účtovníčka na ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch,

pracovala aj v administratíve na Obecnom úrade Zemianske Sady. Voľba prebehla tajným
hlasovaním s otázkou „Súhlasíte aby p. Kotúčková bola zvolená ako kontrolór obce
Šalgočka?“
Hlasovanie:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

4
4
0
0

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že kandidátka na voľbu kontrolóra obce bola zvolená,
nakoľko získala 4 hlasy za. Zároveň poslanci navrhli uzavretie pracovnej zmluvy s nástupom
od 8.10.2013 na šesťročné funkčné obdobie s 10% úväzkom a platom prislúchajúcim
hlavnému kontrolórovi podľa §18c zák.č.369/1990 Zz.
Hlasovanie:
Prítomní
4
Za
4
Proti
0
Zdržal sa hlasovania
0
Poslanci poverili zároveň starostku obce, aby zabezpečila uzavretie pracovnej zmluvy so
zvoleným kontrolórom obce.
Bod č.4 – Rôzne a diskusia
1. Na návrh starostky obce pri ukončení 6 ročného volebného obdobia kontrolórky obce
p. Ing. Marty Huterovej je treba odsúhlasiť odmenu nakoľko s jej prácou bola
všeobecná spokojnosť. Návrh bol 150 € ako jednorazová odmena. Poslanci návrh
prijali a za toto hlasovali.
Hlasovanie:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

4
4
0
0

2. Starostka obce taktiež oboznámila poslancov s harmogramom osláv 765. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. Do každej rodiny boli roznesené pozvánky na oslavy, boli pozvaní
pozvánkami aj rodáci, ktorí bývajú mimo obce. V piatok sa usporiada o 17.00 hod. Šarkaniáda s deťmi a vyzdobenie parku tekvicami a výtvormi z gaštanov. V sobotu o 15.00 hod.
začnú oslavy sprievodom ku kostolu okolo kaštieľa, na odhalenie obnoveného pomníka
Appelovcov a informačnej tabule o Appelovcoch, položia sa vence k hrobke a p. farár urobí

krátku modlitbu za zomrelú rodinu Appelovcov. Okolo parku sa sprievod vráti do kultúrneho
domu na otvorenie výstavy o obci a poďakuje sa za úrodu. Výstavu nám pomôžu naaranžovať
p. učiteľky zo ZŠ. Pani učiteľka Mgr. Koborová je poverená rozdávaním upomienkových
darčekov - magnetky a informačné prospekty o rode Appelovcov počas osláv. V nedeľu
o 10.30 hod. bude sv. omša za všetkých Šalgovčanov, kde sa vysvätia kópie ukradnutých
obrazov, ktoré budú už zavesené na bočných oltároch, o 14.30 hod. sa hrá futbal, o 15.00
hod. sa otvorí výstava, pritom od 16.00 hod bude hrať dychovka pred kultúrnym domom do
17.00 h.. Malé občerstvenie nám zasponzorovalo družstvo RaVOD Pata a dali sa upiecť
pagáče, koláče a štrúdla, ktoré sa budú návštevníkom ponúkať pri prehliadke výstavy.
S programom osláv poslanci súhlasili.
3. Poslanci pripomienkovali, že treba dávať pozor pri hlásení obecných oznamov, aby sa sa
čítali pomaly. Starostka obce vedela o tomto probléme nakoľko sa pracovníčka na AČ musí
naučiť pracovať s obecným rozhlasom.
Vzhľadom na skutočnosť, že k dnešnému programu rokovania neboli prednesené žiadne
ďalšie návrhy a pripomienky, po prednesení návrhu na uznesenie p. Koborom a p. Klištincovou a jeho odhlasovaní, starostka poďakovala prítomním za účasť a zasadnutie ukončila.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní
Za
Proti
Zdržal sa hlasovania

4
4
0
0

Starostka obce: p. Helena Mesárošová ................................................................

Overovatelia: p. Gabriela Matušniaková .............................................................

p. Viera Majková

Zapisovateľka : Helena Mesárošová

V Šalgočke 07. 10. 2013

..............................................................

................................................................

